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door Wieger Cornelissen

Op 26 maart hield 
kopersvereniging De Witte 
Burgh haar jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering. Bij die 
gelegenheid stelden enkele le-
den de problematiek aan de 
orde rondom het achterpad 
van de Burghstraat. De aan het 
achterpad grenzende bomen 
op het aanpalende kerkhof 
veroorzaken behoorlijk wat 
overlast. 
Allereerst functioneert de af-
watering op het achterpad 
niet goed meer doordat de 
boomwortels de afvoerpij-
pen kapot drukken. Als het 
een keer hard regent veran-
dert het pad achter de gara-
ges in een grote waterplas en 
stroomt het water de garages 
binnen. Daarnaast nemen de 
bomen zonlicht weg van de 
achtertuinen wat een gemis is 
als je lekker buiten in het zon-
netje wilt vertoeven. 

Vogelliefhebbers
Tijdens de Ledenvergadering 
bleken de meningen over het 
weggenomen zonlicht ver-
deeld te zijn. Er zijn namelijk 
ook bewoners die veel plezier 
beleven aan het vrolijke ge-
kwetter van de vogeltjes die 
zich nestelen in de hoge iepen 
op het kerkhof en die be-
zorgd zijn dat de vogeltjes ver-
dwijnen als de bomen worden 
getopt. Deze vogelliefhebbers 
vinden het argument over de 
vermindering van zonne-uren 
niet zo zwaar wegen omdat 
het in hun beleving gaat om 
een paar uurtjes aan het einde 
van de dagen in voorjaar en 
najaar. In de zomer staat de 
zon zo hoog aan de hemel dat 
de bomen geen invloed heb-
ben. 
Tijdens de ledenvergadering 
werden geen conclusies ge-
trokken of acties afgesproken 
maar een aantal bewoners 
heeft contact gezocht met het 
kerkbestuur dat eigenaar is 

van het kerkhof. Daaruit is 
het idee naar voren gekomen 
om de iepen te toppen zodat 
ze net zo hoog worden als de 
sparren. Beide boomtypes zijn 
om en om te vinden aan de 
grens met het achterpad. 
De opdracht hiertoe is door 
het kerkbestuur gegund aan 
hovenier Wim van Dommelen 
die al jaren de tuin onder-
houdt op het kerkhof. Op 28 
augustus heeft Wim met zijn 
kornuiten het karwei uitge-
voerd. Enkele bewoners waren 
bezorgd dat het toppen van 
bomen zou leiden tot verhe-
vigde wortelgroei waardoor 
de afwateringsproblematiek 
alleen maar zou toenemen. 
Wim kon deze bewoners ge-

ruststellen: ”Tegen het na-
jaar zijn de sapstromen in 
de boom al gestagneerd. Dan 
komt er geen extra wortel-
groei van. In het voorjaar zou 
dat wel het geval zijn geweest. 

Nooit meer goed
Wim had ook nog een ad-
vies voor de afwatering: “Die 
krijg je nooit meer goed! Je 
kunt alleen tijdelijke oplos-
singen aanbrengen omdat het 
ontwerp niet deugt. Als ik zo’n 
pad moet aanleggen gebruik 
ik veel dikkere afvoerpijpen 
van 160 millimeter. En ik 
plaats veel meer kolken. Ei-
genlijk moet je die om de tien 
meter aanbrengen.” 
Op het achterpad van een 
kleine honderd meter zijn 
nu slechts drie kolken aange-
bracht. Het zal niet mee vallen 
om daar nog iets aan te veran-

deren. Toen de huizen twintig 
jaar geleden werden gebouwd 
konden de afvoerpijpen rela-
tief eenvoudig worden aange-
bracht. Nu de huizen, garages 
en tuinen zijn opgericht heeft 
een wijziging veel meer im-
pact. En zal ook onevenredig 
hoge kosten met zich mee-
brengen. 
De bewoners moeten daar 
waarschijnlijk zelf voor op-
draaien omdat zij collectief 
eigenaar zijn van het achter-
pad. Alternatieven zouden nog 
kunnen zijn om het kerkbe-
stuur aan te spreken op de ge-
volgschade of de bouwer ver-
antwoordelijk te stellen. Tij-
dens de ledenvergadering heb-
ben de wijkbewoners Harrit 
Hoppenbrouwers en Stijn Ver-
leg zich beschikbaar gesteld 
om de verschillende alterna-
tieven verder uit te werken.

Eindhoven, november 2012
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• De toppen van de iepen, op het aan het garagepad aan de Burghstraat grenzend 
kerkhof, worden gerooid. In dit nummer:

Beklimming 
van de Kilimanjaro 2

Praktijk in de wijk 3

Schalmstraat ▲ 4

Nieuw in de wijk 6
 

Schilderbeurt ▲ 8
• Wim van Dommelen van 
het gelijknamige hove-
niersbedrijf. 

Bomen Rooien

           Witte
          Open 
  podium in 
 café Strauss
"Het barst van de enthousi-
aste muzikanten in het Witte 
Dorp. Laten we daar eens iets 
mee doen", dachten Moniek 
van de Wiel en Ernst-Jan Huij-
bers uit de Petrus Donder-
straat.  
Daarom organiseren zij op 
zondag 9 december het eerste 
muziek open podium in café 
Strauss. Voor muzikanten en 
luisteraars. Jazz, pop, blues, 
of misschien wel klassiek. Ie-
dereen die een instrument 
beheerst of kan zingen kan 
meedoen. Er is een backline 
aanwezig van piano, drums, 
bas en gitaar. Het is handig als 
je je vooraf aanmeldt op de 
website van Het Witte Dorp 
(www.hetwittedorp.nl/openpo-
dium) en als je aangeeft wat je 
zou willen doen. 
De toegang is gratis. "Wel heb-
ben wij de eigenaar van Café 
Strauss – Jan Denis – beloofd 
dat hij niet zonder omzet de 
deuren weer sluit", aldus de 
initiatiefnemers Moniek en 
Ernst-Jan.. 
Voor meer informatie kun je 
met hen contact opnemen via 
email: openpodium@hetwitte-
dorp.nl of telefoon 06-39 14 
06 82.
Tijdstip: Zondag 9 december 
vanaf 15.00 uur tot een uur of 
18.00

Zondag 9 decemberDOE MEE of KOM LUISTEREN
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door Marion Steegh

Om zich voor te berei-
den heeft Krishna vijf maan-
den lang getraind in het ge-
bouw van ASML door steeds 20 
verdiepingen vijf keer omhoog 
en omlaag te lopen. Reena 
heeft conditie opgebouwd in 
de sportschool. 

Op 26 augustus begon het stel 
met een groep van zeven men-
sen, twee gidsen en enkele 
dragers aan de zware tocht. 
Het eerste stuk liepen ze door 
het dichte, vochtige en warme 
regenwoud. Hierna bereik-
ten zij ’s nachts op de berg 
de hoogte van 3.000 meter. 
De volgende dag werd in een 
langzaam tempo 3.400 me-
ter hoogte bereikt. Omdat de 
luchtdruk zo laag was, werd 
het ademhalen bemoeilijkt 
vanwege de geringe zuurstof 
in de lucht. Krishna had daar-
door last van een aanhouden-
de knellende hoofdpijn. 
Tijdens de beklimming kon 
hij in het Swahili met de gid-
sen communiceren. Als kind 
heeft hij deze taal geleerd tij-
dens zijn verblijf in Kenia en 
Tanzania waar hij tot zijn 17e 
jaar met zijn ouders woonde. 

Hij had als kind al de droom 
om ’One day on the roof of Af-
rica’ te staan. Deze droom leek 
nu uit te komen. 

Na vijf dagen bereikte de 
groep de basecamp van de 
Kilimanjaro op 4.600 meter 
hoogte. Een klein hapje eten 
ging al uiterst moeizaam van-
wege de lastige ademhaling. 
Ook het slapen lukte amper 
vanwege de snelle hartslag en 
het was extreem koud. In de 
nacht van 31 augustus werden 
ze gewekt om vervolgens een 
uur later de laat-
ste afstand af te 
gaan leggen. 
Het was een 
prachtige nacht 
vanwege de volle 
maan. Het zicht 
was daardoor erg 
goed. Krishna die 
vol energie was, 
bleef achter Reena 
lopen die het erg 
zwaar had met het 
klimmen van de 
laatste 1.300 me-
ters. Op de berg 
werden tempe-
raturen gemeten 
van rond min 10 
graden. Het drin-
ken werd belem-
merd omdat de 
pijpjes van de wa-
terzakken voort-

durend bevroren. Samen heb-
ben ze de zonsopgang kunnen 
zien op de berg. Het was hun 
wens geweest om de zon op te 
zien komen boven op de top 
van de berg. Dit is helaas niet 
gelukt. Reena is er met veel 
moeite in geslaagd om met 
een gids tot de 2e hoogste top 
te klimmen Ze moest afhaken 
bij de poging om de hoogste 
top te bereiken. Krishna werd 
dringend aangespoord door 
een andere gids om verder te 
lopen naar de hoogste top van-
wege de kou. 

Om 8.00 uur in de ochtend 
was zijn missie voltooid. Krish-
na stond boven op de top van 
de hoogste berg van Afrika. 
Dit machtige moment was 
echter door afwezigheid van 
Reena toch minder euforisch 
dan hij zich had voorgesteld. 
En al gauw kreeg hij het ad-
vies om niet te lang te blij-
ven vanwege hoogte ziekte. 
Na gauw wat foto’s gemaakt te 
hebben voor CINI zette hij na 
een kwartier alweer de afda-
ling in, terug naar het base-
camp. Daar trof hij Reena aan 

die volledig uitgeput in een 
van de tenten lag. Een uur 
later zijn ze weer vertrokken 
om af te dalen naar 3000 me-
ter. In totaal hebben ze die 
dag 17 uur achter elkaar gelo-
pen zonder te slapen. 

De volgende dag hebben ze, 
toen het einde van de tocht in 
zicht kwam, het laatste stuk-
je rennend afgelegd. Uiterst 

vermoeid en onge-
wassen kwamen 
ze na acht dagen 
terug in het hotel. 
Eenmaal onder de 
douche kregen ze 
slechts een klein 
en koud straaltje 
water over zich 
heen. Maar na een 
rustdag, zijn ze 
er toch nog in ge-
slaagd om een klei-
ne safari te doen. 
Op 4 september 
zijn ze na hun ge-
weldige onderne-
ming weer terug 
naar Nederland ge-
vlogen, allebei ver-
langend naar hun 
jonge dochtertje 
die bij familie in 
Bonn verbleef.

Om 8.00 uur: missie voltooid
Beklimming Kilimanjaro voor goed doel

Sinds twee jaar wonen 
Krishna en Reena Sreeram-
bhatla uit India aan de 
Burghstraat 5. Ze hebben 
een dochter met de Griekse 
naam Aristea. In 1998 is 
Krishna afgestudeerd in 
India en door Philips ge-
vraagd om in Eindhoven 
te komen werken. Via een 
collega van ASML in Veld-
hoven, waar hij momenteel 
werkt, kreeg hij de tip om 
in het Witte Dorp een cou-
rant huis te kopen. Hij is 
voorzitter van Child In Need 
Institute (CINI) Holland, een 
organisatie die fondsen 
werft voor tienermoeders 
en staatkinderen in India.
Elk jaar organiseert CINI 
iets bijzonders om geld in 
te zamelen. Daarom zijn 
Krishna en Reena 1 septem-
ber de ultieme uitdaging 
aangegaan om de hoogste 
berg van Afrika, de Kiliman-
jaro, te bedwingen.

• Krisna en Reena Sreeram-
bhatla thuis in hun woning 
in het Witte Dorp.

Krishna Sreerambhatla is voorzitter van CINI 
Holland, een organisatie die geld inzamelt 
voor CINI India. Zij staan voor educatie, ge-
zondheid, voeding en bescherming van tie-
ner moeders en straatkinderen in India. Want 
ook al groeit de economie in India, een derde 
van de wereldwijde ondervoede kinderen 
komt nog steeds uit India. 
Hun visie is een India waar moeders en 
kinderen de verzorging krijgen die ze nodig 
hebben om hun volledige potentieel te berei-
ken, ongeacht hun religie, kaste of etniciteit. 
In 2010 heeft Krisna via CINI een reis ge-
maakt naar Kolkata in Oost-India. Hij deed 
dat vanuit de behoefte aan zingeving in die 
fase van zijn leven. Daar heeft hij met eigen 
ogen gezien wat het leed was van meisjes 
in India die vaker worden geaborteerd, niet 
naar school kunnen of als prostituees moe-

ten werken. Maar hij zag ook dat door de 
holistische aanpak van CINI er gedragsver-
anderingen plaats vonden in de dorpsraad 
van Kolkata. Was het eerst de overtuiging 
dat zwangere vrouwen als laatste in de rij 
te eten mochten krijgen. Nu heerst de over-
tuiging dat zwangere vrouwen juist goed te 
eten moeten krijgen omdat de laatste zes 
maanden van de zwangerschap cruciaal zijn 
voor de ontwikkeling van de hersenen van 
het ongeboren kind. 
Volgend jaar is het plan om in Chili de berg 
Aconcagua te beklimmen om sponsorgeld te 
verzamelen. De ASML foundation steunt CINI 
met 15.000,- euro per jaar. Dit contract loopt 
drie jaar. Impulsis en Simavi zijn instanties 
die het ingezamelde geld verdubbelen. 
De beklimming van de Kilimanjaro heeft 
7.197,-  euro voor CINI opgebracht.

Child in Need Institute CINI 
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De muziek echt voelen

door Paula van Overveld

"Toen ik hier na 
mijn scheiding kwam wonen, 
dacht ik dat ‘t tijdelijk was. 
Niet dat we het niet naar ons 
zin hebben hier, integendeel. 
Hoewel een huis op de begane 
grond met een tuin nog altijd 
trekt. Maar het uitzicht hier is 
geweldig: de Servaaskerk, het 
prachtige licht en die bomen, 
waardoor we de seizoenen heel 
bewust meemaken”, vertelt 
Noor enthousiast.
Op haar achtste werd ze, sa-
men met haar broer en buur-
meisje ‘op pianoles gestopt’. 
“De lessen waren hartstikke 
saai. Op mijn dertiende wilde 
ik ermee ophouden, maar mijn 
ouders vonden dat geen goed 
idee. Op voorwaarde dat ik een 
andere leraar zou krijgen, ging 

ik door. Zo kwam ik bij docent 
Willem terecht... een wereld 
van verschil!” Vanaf die tijd 
begeleidde ze als tiener bal-
letlessen op de piano, wat la-
ter uitmondde in een betaald 
baantje. “Als vanzelf rolde ik 
eigenlijk ook in het geven van 
pianoles”, beschrijft Noor haar 
eerste schreden van haar piano-
loopbaan. “Ik was maar aan het 
spelen en het spelen tot Wil-
lem zei: ‘hé, misschien is het 
Conservatorium wel iets voor 

jou.’ Ze werd er aangenomen 
en schopte het naast Docerend 
Musicus tot toelating aan de 
opleiding Uitvoerend Musicus. 
In het tweede jaar maakte ze 
de keuze deze niet af te maken, 
ook om ruimte te creëren voor 
andere interesses. 

Tropenvleugel
Haar Steinway - een tropen-
vleugel uit 1930 waarvan de 
klankbodem extra is verzwaard 
omdat ‘ie in India heeft gestaan 
- heeft Noor nu ruim 25 jaar. 
Er kwam een grote takel aan 
te pas om hem het bovenhuis 
binnen te tillen; vanuit de Sint 
Adrianusstraat helemaal inge-
pakt over het balkon en zonder 

poten door de keukendeur. Een 
hele operatie. Als leerling een 
mooi extra om zo’n bijzonder 
instrument te kunnen bespelen. 
En de benedenbuurvrouw? Die 
vindt haar pianospel en dat 
van haar leerlingen geen en-
kel probleem.  “Dat heb ik 
uiteraard met haar afgestemd 
voordat ik hier introk. Het leek 
haar juist leuk. Daar heb ik het 
dus heel erg mee getroffen.” In 
haar goedlopende lespraktijk is 
de jongste leerling zeven en 
de oudste in de zeventig. En 
alles er tussenin: tieners, pu-
bers, studenten, moeders, wer-
kenden. Er is nog ruimte voor 
enkele leerlingen. Buiten haar 
eigen praktijk geeft ze ook les 

aan het Muziekcentrum Hel-
mond. 
“Ik had ooit een hele leuke 
groep meiden die van hun acht-
ste tot hun achttiende hier op 
les waren. Met hen hield ik 
groepslessen, potten thee er-
bij. Heerlijk. Ze spelen allemaal 
nog. Voor de rest van hun leven 
zit dat wel goed. Daar kijk ik 
met heel veel plezier op terug. 
Ik vind het ook prachtig om 
mee te maken dat jongeren – 
ondanks dat klassieke muziek 
bij hen niet meer zo leeft – er 
toch door geraakt kunnen wor-
den. Zo’n moment dat ze de 
muziek  echt vóelen, en dan 
voemm, dat ze gewoon gáán.  
Het geeft mensen iets. Dat vind 
ik mooi”, aldus de bevlogen 
pianodocente. Voor haar leer-
lingen organiseert ze van tijd 
tot tijd quatre-mains- en voor-
speelavonden. “Dat is altijd erg 
gezellig, met een pot thee en 
een wijntje erbij.” 

Beleven
Mensen die we spraken over 
Noor, waren stuk voor stuk 
erg enthousiast. Wat is haar 
geheim? “Dat weet ik eigenlijk 
niet. Ik stem me we wel altijd 
helemaal af op mensen: wat wil 
iemand met muziek. Het gaat 
natuurlijk altijd om het bele-
ven en niet om de perfectie. En 
voor tieners is pianospelen ook 
een hele goede uitlaatklep! Dat 
ik mensen iets laat ervaren wat 
ze hun hele leven meenemen, 
op hun pad, daar doe ik het 
voor”, vat Noor haar motivatie 
samen.
Of zoon Tycho ook een passie 
voor muziek heeft? “Hij is een 
echte jongen, dus houdt hij  
meer van actie dan van rustig 
achter een vleugel zitten”, zegt 
ze lachend. “Maar gevoel voor 
ritme heeft hij in ieder geval 
wel.”

• Tycho met zijn moeder en 
pianodocente Noor Graat: 
“Pianospelen is ook voor 
tieners een hele goede uit-
laatklep.”

Praktijk
in de wijk
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Oorspronkelijk komt Noor 
Graat uit Goirle. De liefde 
bracht haar naar Eindhoven 
en sinds 1996 woont ze 
samen met zoon Tycho (8) 
op een bovenwoning aan 
de Sint Servaasweg.  Ze 
wonen er samen met een 
antieke Steinway, die ‘pi-
anojuf’ Noor al vanaf het 
einde van haar Conservato-
riumtijd overal volgt. Ja... 
dus zelfs op een bovenhuis! 
De afwisseling van mensen 
in alle soorten en maten 
bij haar pianoles, verschaft 
Noor veel plezier. “en dat 
ik ze wat mee kan geven 
op hun pad in het leven.”

Onderhoudsfonds gaat voor een doorstart
door Michel Theeuwen

Het Onderhoudsfonds 
zet in op een doorstart in 
2013. De huidige contracten 
met 109 eigenaar-bewoners 
lopen dan af, maar het hui-
dige bestuur ziet het onder-
houdsfonds graag doorgaan 
en wel op nagenoeg dezelfde 
manier. Met sparen voor de 
kleine schilderbeurt na 6 jaar 
en de grote beurt na 12 jaar. 
Wervingsacties en huis-aan-
huisbezoeken moeten daar-
voor draagvlak creëren. “Want 
we willen de collectiviteit vast-
houden.”
Dat zeggen Karel Smit en Fons 
de Breet van het Onderhouds-

fonds. Wel zullen enkele nieu-
we bestuursleden ingewerkt 
moeten worden, omdat oud-
gedienden als Smit het stokje 
door willen geven. 

Volgens de bestuursleden blijft 
er behoefte in de buurt aan 
de georganiseerde manier van 
werken op projectbasis en de 
mogelijkheid om geld te spa-
ren voor het collectief onder-
houd. “We hebben gekeken 
of we meer maatwerk kun-
nen bieden, qua sparen, uit 
te voeren werkzaamheden, en 
dergelijke. Maar dat is bijna 
niet te doen. Dat kost te veel 
werk voor onze vrijwilligers-
organisatie”, aldus Smit. “En 
we hebben het idee dat het 
grootste deel van onze leden 

de huidige werkwijze als pret-
tig ervaart en zich weer wil 
vastleggen voor 12 jaar. Want 
door te sparen, verzeker je je 
van goed onderhoud”, voegt 
De Breet daar aan toe. 
Wel wil het Onderhoudsfonds 
proberen de maandelijkse bij-
drage nog beter af te stemmen 
op de kosten. “Nu heeft een 
aantal eigenaren geld bij moe-
ten betalen, tot in een enkel 
geval wel 3000 euro aan toe, 
omdat de maandbedragen te 
laag waren. Dat levert natuur-
lijk discussies op, daar willen 
we vanaf”, aldus De Breet. 

Nieuwe bewoners
Verder wil het Onderhouds-
fonds meer aandacht beste-
den aan nieuwe buurtbewo-

ners. Die zouden al door de 
makelaars en notarissen op 
de hoogte gebracht moeten 
worden van eventuele onder-
houdspotjes die bij de woning 
horen. Ook voorlichting aan 
de nieuwe eigenaren staat op 
het to do-lijstje. 

Met de gemeente Eindhoven 
wil het bestuur praten over 
de monumentenstatus. Die is 
niet opgenomen in het huidi-
ge bestemmingsplan. “Dat kan 
er toe leiden dat ambtenaren 
niet goed op de hoogte zijn en 
vergunningen verstrekken die 
niet gegeven hadden mogen 
worden, zoals voor een bij-
bouw of voor kamerverhuur. 
We willen bij de gemeente 
tussen de oren krijgen dat 

het Witte Dorp een rijksmo-
nument is. Ook de handhaving 
zou strenger mogen. Kan de 
gemeente eigenaren die niet 
meedoen met de schilderbeurt 
aanpakken bijvoorbeeld?” al-
dus De Breet. “Natuurlijk heb-
ben we sowieso moeite met 
het aanbrengen van dat soort 
situaties. Maar het Onder-
houdsfonds is in de jaren 80 
begonnen toen verloedering 
dreigde. Dat willen we ook nu 
nog steeds tegengaan.”
Zo is ook actie ondernomen 
tegen de winkel Smaak op de 
hoek Geldropseweg-Jorislaan 
die zijn kozijnen zwart had ge-
schilderd. Een fikse aanschrij-
ving van de gemeente met 
dreigende boetes heeft tot in-
keer geleid.
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Het was gezellig druk en het 
weer zat mee op deze fiets-
avond van de Lichtjesroute op 
22 september. Er is te eten en 
te drinken, een bigband speelt 
‘oldies’ die stammen uit de 
bevrijdigingstijd, evenals het 
koor. Ondanks dit ‘vintage’ 
sfeertje, moet de lichtjesroute 
met z’n tijd mee: “peertjes” 
zijn uit, LED is in, zoals de 
fonkelnieuwe led-zeilboot aan 
het Burghplein de omslag in-
zet. Want de rood-wit-blauwe 
spots die de gevels van het 
Witte Dorp sinds jaar en dag 

sfeervol aanlichten, zijn niet 
meer verkrijgbaar en moeten 
nu gefaseerd het veld ruimen. 
Ten gunste van LED-verlich-
ting. Bijvoorbeeld in de vorm 
van de rood-wit-blauwe V-or-
namenten die bij wijze van 
proef al enkele in de 1e Wilak-
kersstraat hingen. In een mai-
ling werd de buurt opgeroe-
pen daar haar mening over te 
geven of met andere ideeën te 
komen. Die kan men allemaal 
kwijt aan Ger de Grood, een 
van de Lichtjesroute-vrijwilli-
gers van het Witte Dorp. Via: 
g.grood@upcmail.nl.

door Paula van Overveld

Begin oktober werd voor 
de derde keer het Witte Dorp 
Walking Dinner georganiseerd. 
De organisatie van de inmid-
dels geoliede machine was weer 
in handen van Karin van de 
Kerkhof en Helen Joor; buur-
vrouwen uit de Gebroeders van 
Doornestraat. Zij draaien hun 
hand er niet voor om, om de 27 
koppels van editie 2012 door 
een afwisselend 3-gangen menu 
te leiden. Het concept: elk stel 
dat zich opgeeft moet een voor-, 
hoofd- of nagerecht maken. Bij 
elk gerecht zit je met drie kop-
pels bij elkaar en elke ronde 
wordt er gewisseld. 

Grapig envelopje
Op de dag zelf krijg je een grap-
pig envelopje in de bus, dat je 
ritueel opent met jouw gasten 
aan tafel, die dan te horen krij-
gen waar hun volgende gang 
hen brengt. Gasten waarvan je 
vooraf niet weet dat ze voor je 
deur zullen staan. Op het ‘chan-
gé-moment’ loop je andere stel-
len wat lacherig tegen het lijf. 
“Ook aan Walking-dinneren?” 
Allemaal op weg naar een vol-

gend adres voor een volgende 
gang. Het vormen de ingredi-
enten voor een uitgelaten stem-
ming. Een succesformule met 
geheid veel pret, onverwachte 
ontmoetingen en veel culinairs 
vergezeld van een goed glas 
wijn. Want alle deelnemers 
hebben zin in deze avond, doen 

hun best om echt iets lekkers 
op tafel te zetten en staan open 
om buurtgenoten aan hun tafel 
te verwelkomen en hen (beter) 
te leren kennen. De after-party 
bij Café Strauss smaakt dan als 
een heerlijke krent in de toch 
al verrukkelijke pap. Volgend 
jaar weer!!

door Marion Steegh

Op zondag 16 september 
werd een aantal niets vermoe-
dende automobilisten verrast 
door een afgesloten Schalm-
straat. Op deze ’autoloze’ zon-
dag vond op initiatief van de 
enthousiaste bewonersorgani-
satie het jaarlijkse buurtfeest 
plaats op het grasveld van het 
hof in de Schalmstraat. 
De deelname van de jongere 
en oudere bewoners was weer 
groot. In de zon was het heer-
lijk toeven en al gauw raakten 
de bewoners geanimeerd met 
elkaar in gesprek met een kop 
koffie en later met een glaasje 
wijn. Even lekker bijpraten 
over alledaagse en soms bij-
zondere dingen. 
Enkele enthousiaste reacties 
van de kinderen: Daan (10 
jaar): ’Ik heb de hele dag ge-
speeld en ik hoefde niet op de 
auto’s te letten. Op het grote 
springkussen heb ik me uit 
kunnen leven. Vorig jaar had-
den we een ijsmachine, maar 
dit jaar kwam er een echte 
ijscowagen! Dat vond ik nog 
leuker. We konden gewoon 
buiten met de playstation spe-
len in plaats van binnen. Toen 

kwam er ook nog een frietkar 
waar je zoveel friet kon eten 
als je wilde. Merel (8 jaar) 
vond de ijsmachine van vorig 
jaar toch beter geslaagd. Toen 
kon ze namelijk zoveel ijsjes 
nemen als ze wilde.

Enig
Een van de oudere bewoners 
Trudy, heeft genoten van de 
spelende kinderen en vond 
het erg gezellig onder elkaar. 
“Dit is voor herhaling vatbaar 
en dan ben ik er volgend jaar 
weer bij.” Een andere oude-
re bewoner Marijke uit Aalst 
woont sinds 7 maanden in het 
nieuwe appartementencom-
plex aan het hof. Haar reactie 
op het straatfeest was: “Enig!”. 
Het straatfeest gaf haar de 
gelegenheid om contact te 
maken met haar nieuwe “bu-
ren’’ in de Schalmstraat. Ze is 
daarom expres niet bij de ou-
deren gaan zitten. Ze had een 
verzoek ingediend bij de be-
wonerscommissie om een ta-
feltennis tafel op het grasveld 
te laten plaatsen. Helaas paste 
dat dit jaar niet in het budget. 
Ze hoopt volgend jaar op een 
nieuwe kans! Met dank aan 
iedereen die zich weer heeft 
ingezet om dit straatfeest met 
elkaar te kunnen vieren!

Succesformule op herhaling

Straatfeest in de Schalmstraat

"Zoveel friet eten als je maar wilde"

• In dit soort enveloppen vinden de Walking Dinner-deel-
nemers de aanwijzingen voor hun next step.

• De vernieuwde verlichting tegen de gevels van de wonin-
gen in het Witte Dorp.
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Walking dinner 2012:

• Straatfeest in de Schalmstraat voor oudere èn jongere 
bewoners.
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door Michel Theeuwen

Bewoners van de Petrus Don-
dersstraat hebben een alternatief 
voor het vervangen van de daken 
uitgeprobeerd. Ze hebben hun 
dakpannen laten schoonspuiten. 
Met enkele reparaties kan het 
dak er weer jaren tegen, aldus 
een van hen. Het Onderhouds-
fonds is sceptisch: “Uit technisch 
onderzoek blijkt dat de pannen 
poreus zijn en vervangen moeten 
worden”, laat het bestuur weten. 
”Spuiten is dan een oplossing 
voor een jaar, maar het probleem 
blijft”, aldus Peter Meeuwis die 
de schilderbeurt begeleidt. 
De betrokken eigenaren slaagden 
er niet in alle buren mee te krij-
gen om de daken te vernieuwen. 
Omdat ze toch iets wilden doen, 
hebben de bewoners van de Pe-
trus Dondersstraat een dakdek-
ker naar de staat van de pannen 
laten kijken. Conclusie: vervan-
ging is nog niet nodig. Afspuiten 
zou een alternatief zijn.
Op de Petrus Dondersstraat is 
ook een individuele bewoner die 
zijn dak heeft laten opknappen; 
dus zonder medewerking van an-
dere eigenaren in het blok, zoals 
de normale eis is van de mo-
numentencommissie. Het werk 
was hoognodig omdat er sprake 
was van lekkage. Reden voor de 
monumentencommissie om mee 
te werken. Een groot deel van de 
oude pannen opnieuw gebruikt.

Alternatief voor 
nieuwe daken

Een modern(er) jasje 
voor de lichtjesroute
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door Wieger Cornelissen

In 2006 ontstond het idee 
om een wijkbarbecue te or-
ganiseren in de Witte Burgh. 
Op de jaarlijkse ledenvergade-
ring maakte een aantal men-
sen de opmerking dat ze naast 
het grote Midzomernachtfeest 
graag een feestje wilden vie-
ren met de buurtgenoten uit 
de eigen straat. Het bestuur 
nam dat idee over en een paar 
maanden later werd een begin 
gemaakt met de organisatie. 
In het kader daarvan trok het 
bestuur van de wijkvereniging 
langs alle deuren van de Witte 
Burgh met de vraag of de 
bewoners wilden meedoen. 
Zo werd ook aangebeld bij 
Maril Renders aan de gebroe-
ders van Doornestraat 18. Zij 
was meteen erg enthousiast 
en bood spontaan aan om wat 
salades te maken. 
Maril had ideeën om van het 
standaard BBQ vleespakket zo-

als je dat bij de keurslager 
kunt bestellen een feestelijk 
geheel te maken. Maril daar-
over: “een keurslager heeft 
wel enige aankleding van het 
vlees maar komt meestal niet 
verder dan verschillende bak-
ken met sauzen en een grote 
klodder huzarensalade. Soms 
krijg je een bakje met gesne-
den witte kool in het zuur. Ik 
wilde de maaltijd aankleden 
op een manier dat het vlees 
niet het enige zou zijn waar 
de deelnemers van genieten.” 
Het bestuur was aangenaam 
verrast door dit aanbod en 
accepteerde het direct. Ieder-
een tevreden, maar toen Maril 
een paar weken later te ho-
ren kreeg dat honderdvijftig 
buurtbewoners zich hadden 
ingeschreven voor de barbe-
cue schrok ze wel even. Op 
zoveel deelnemers had ze niet 
gerekend. 

Fantastische gerechten
“Als ik dat vooraf had geweten 
zou ik het aanbod wellicht 
niet hebben gedaan.” Het was 

haar eer te na om haar aan-
bod in te trekken en na twee 
dagen hard werken serveerde 
zij enkele fantastische gerech-
ten. En passant verzorgde zij 
ook de volledige maaltijd voor 
de vegetarische deelnemers. 

Al tijdens het nuttigen van 
de maaltijd begon het compli-
menten te regenen en dat sti-
muleerde Maril om sinds die 
eerste barbecue elk jaar haar 
speciale bijdrage te leveren. Ze 
is tegenwoordig zelfs een van 
de eersten die bij het bestuur 
informeert of de barbecue 
weer wordt georganiseerd! Ma-
ril heeft haar voorliefde voor 
het koken als kind opgedaan 
in de ouderlijke keuken. Haar 
vader heeft zijn opleiding ge-
volgd aan de hotelvakschool 
en Maril genoot er van om toe 
te kijken als haar vader in de 
keuken bezig was. 
“Mijn vader betrok mij met-
een bij het koken en als klein 
kind hing ik al boven de pan-
nen. Later, toen ik naar de 
middelbare school ging, ben 
ik voor ons gezin gaan koken. 
Mijn moeder werkte in die tijd 
ook, dus dat was gewoon prak-
tisch.” De voorbereiding op de 
wijkbarbecue begint meestal 
het weekend daarvoor al. Dan 
maakt Maril de planning en 
bedenkt ze de gerechten die 

ze wil serveren. Op de vrijdag 
voor de barbecue gaat ze haar 
inkopen doen en de dag van 
de barbecue zelf wordt een 
hectische dag. “Meestal schie-
ten mijn man en dochter mij 
dan te hulp bij het snijden van 
alle groenten!”

Salades van Maril maken het verschil

• Maril: "Als klein kind hing 
ik al boven de pannen".

Voor u geknipt Eindhovens Dagblad  4 oktober 2012

▼
Eindhovens Dagblad  5 okt. 2012
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door Wieger Cornelissen

Dit jaar hoopte het Mid-
zomernachtfeest op een mooie 
zomerse dag. Daar was het 
“Beachclub” thema op gese-
lecteerd. Met vier kinderbad-
jes om de allerkleinsten af te 
koelen, prachtige palmbomen, 
volleybalveld en een Frans aan-
doend terras inclusief parasol-
len had de organisatie zich 
voorbereid op een paar lounge 
uurtjes aan het Burghplein. 
Salsa band Chanza was inge-
huurd om het publiek op het 
terras te vermaken terwijl er 
luxe maaltijden te verkrijgen 
waren bij de snackmobiel die 

anders dan de naam deed ver-
moeden, lekkere friet combi-
neerde met grote schalen sala-
des. Hoewel het ondanks zwar-
te wolken en onweersgeluiden 
droog bleef op het Burgplein 
was er geen sprake van een 
zonovergoten terras en bleef 
het gehoopte sfeertje uit. 

Er kwamen minder bewoners 
dan gepland op de geserveer-
de maaltijd af maar gelukkig 
stroomde de tent alsnog vol 
toen tegen negen uur de door 
de organisatie ingehuurde Jelle 
Huitema binnen kwam met 
zijn eigen piano. Vanaf het 
moment dat Jelle, die zichzelf 
de artiestennaam “pianoman” 
heeft toebedeeld, de toetsen 
van zijn piano beroerde wer-

den we getrakteerd op zeer 
gevarieerde nummers. Neder-
landstalige tranentrekkers 
werden afgewisseld met rock 
’n roll en pop. Tussendoor 
sprak Jelle het publiek toe, 
nodigde het uit om mee te 
zingen. Het duurde even voor 
het publiek hierop inging. Wat 
aanvankelijk een grote half-
ronde cirkel was waarbij Jelle 
met zijn witte piano eenzaam 
in het midden stond was na 
een uurtje een stampvolle tent 
waar de bezoekers duetten 
aangingen met een meesterlijk 
spelende en zingende Jelle. Het 
samen zingen bracht ook dit 
jaar een puike stemming in 
de feesttent. Er kwamen zo-
veel verzoeknummers dat niet 
iedereen meer aan de beurt 

kwam. We wilden immers ook 
nog kunnen dansen! 
Nadat Gerard van der Vleu-
ten met zijn vertolking van 
Brandend Zand het meezingen 
had afgesloten wist diskjockey 
Roger de sfeer goed vast te 
houden op de dansvloer. Er 
werd volop geswingd en af en 
toe probeerde een van de da-

mes de nokpaal in de tent te 
gebruiken voor een paaldans. 
Om twee uur zong iedereen 
nog luidkeels mee op de tonen 
van het door Guus Meeuwis ge-
introduceerde Brabantse volks-
lied en daarmee was de tweede 
White edition van het Midzo-
mernachtfeest een mooie her-
innering geworden.

"Onze hobby is gezelligheid"
“Zo’n move met een heel gezin is nogal wat”

door Paula van Overveld

Er ging een flinke zoek-
tocht aan vooraf, want de com-
binatie ‘sfeervol vooroorlogs’ 
met ‘flink wat woonruimte’, is 
een lastige. “We hoorden van 
iedereen dat het Witte Dorp 
een leuke wijk is; kindvriende-
lijk en lekker dicht bij de stad. 
In het oude stuk is uitbou-
wen niet mogelijk. Toen liepen 
we tegen dit huis aan in de 
Gebroeders van Doornestraat: 
nieuw, maar toch sfeervol en 
lekker ruim. Ideaal.”

Niet onopgemerkt
“We belden de buren uit het 
blok om te vragen of ze mee 
wilden doen met het plaat-
sen van een dakkapel. Bij een 
van die gesprekken kregen we 
geheel onverwachts een oud-
huisgenoot van mijn Ensche-
dese studentenflat, Cor Goele-
ma, aan de lijn.”, vult Francia 

aan. “Een grappig en welkom 
toeval!” Het plaatsen van die 
dakkapel is niet onopgemerkt 
gebleven. “Tijdens onze eerste 
buurt-bbq werden we meteen 
al aangesproken als ‘de men-
sen van de dakkapel’. Da’s dan 
wel weer grappig”, aldus Fran-
cia. 

Mooie kans
Herman komt oorspronke-
lijk uit Drenthe en studeerde 
Werktuigbouwkunde in En-
schede. Francia is een geboren 
Haagse en groeide op in Nue-
nen en Son. Ook zij studeerde 
in Enschede - Bestuurskunde 
- en heeft Herman leren ken-
nen via de softbalvereniging. 
Hermans werk bracht het ge-

zin naar Eindhoven. Hij kwam 
binnen de poorten van ASML 
terecht via het docentschap 
projectmanagement aan de 
TU Delft. Nu werkt hij nog 
één dag in de week in Delft 
en brengt voor de rest ASML-
medewerkers de kneepjes van 
projectmanagement bij.
 Nog niet helemaal los
“We zijn nog niet helemaal 
los van Den Haag, gaan nog 
veel met Haagse vrienden om. 

Zelf mis ik vooral de zee en 
mijn bekende winkeltjes. Met 
een eigen praktijk voor bege-
leiding van (buitenlandse) mid-
carreer vrouwen in het maken 
van belangrijke keuzes, moet 
ik goed zien te landen en de 
nodige contacten leggen”, zegt 
Francia. “Zo’n move naar een 
nieuwe stad met een heel ge-
zin, dat is nogal wat: een huis 
kopen en verkopen, met eerst 
nog een verhuizing naar een 
huurhuis, wennen aan school, 
een baan opgeven om zelf een 
praktijk op te bouwen...”
“De kinderen hebben hun 
draai inmiddels gevonden. Ky-
ra voetbalt bij Tivoli, Inke ten-
nist bij Thes. Miro’s grootste 
hobby is spelen met andere 

kinderen. Komend van een bo-
venwoning is tuinieren nieuw 
voor ons. Maar het is heerlijk 
en met die ruimte om je heen. 
Sinds we hier wonen heb ik 
een mountainbike, en toneel-
spelen vind ik geweldig leuk, 
maar doe dat nog niet hier,” 
vertelt Herman. Francia vult 
aan: “Ik tennis en houd van 
paardrijden. De hobby van ons 
alle vijf is gezelligheid en sa-
men met vrienden genieten.” 
“Waar we ook van genieten, 
is ons overweldigende uitzicht 
op de kerk en onze prachtige 
tuin. Met daarin een boomhut 
voor de kids, dat moest ge-
woon als we ooit een tuin kre-
gen”, voegt Herman er lachend 
aan toe.

Nieuw
in de wijk

In de Gebroeders van Door-
nestraat streken ze in maart 
dit jaar neer: Herman Mooi, 
Francia Agterhof, de twee-
ling Kyra en Inke (10) en 
Miro (5). Zonder het te we-
ten, naast een huisgenoot 
uit hun studententijd in En-
schede. Een half jaar eerder, 
bij de start van het school-
jaar trokken ze al vanuit 
Den Haag in een huurhuis in 
het Eindhovense Gijzenrooi, 
omdat de woning die ze in 
hun hoofd hadden, niet 1-2-
3 gevonden was.

Volop zang en dans op MZNF
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• V.l.n.r 
Francia 
Agterhof, 
Miro, 
Kyra, Her-
man Mooi 
en Inke: 
“Het is 
heerlijk, 
die ruimte 
om ons 
heen en 
ons uit-
zicht is 
overweldi-
gend.”

• 16 juni 
2012: 
Witte bar-
keepers op 
het Mid-
zomer-
nacht-
feest.  
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door Paula van Overveld

"We waren 
destijds iets te vroeg voor de 
afspraak met de makelaar en 
gingen even op het Burgh-
plein zitten. De zon brak door, 
de school ging uit en het plein 
stroomde vol met kinderen... 
toen waren we verkocht!”
Yolanda en Jerphaas kwamen 
uit een klein huisje in de Am-
sterdamse Pijp dat te klein 
werd met kinderen. “In en 
rond Amsterdam hebben we 
wel 80 huizen bekeken, voor-
dat we koers naar Eindhoven 
zetten.” Yolanda stamt uit 
Waalre en woonde lange tijd 
in Eindhoven. Jerphaas’ bed 
stond in Veghel, Limburg, Irak 
en daarna in Amsterdam, waar 
de twee elkaar tegen het lijf 
liepen. Na de vergeefse hui-
zenjacht bleek Eindhoven een 
prima gezinsstek en een hele 
praktische uitvalsbasis voor 
familie- en vriendencontact. 
“Het is hier veel persoonlijker 
en je hebt meer contacten dan 
in Amsterdam”, zegt Jerphaas.
Met hun Bourgondische in-
slag zijn ze beiden liefheb-
bers van koken en lekker eten. 
Ze koken vaak samen met 
vrienden en zijn minstens één 
keer per jaar te vinden in 

Midden-Frankrijk waar Jerp-
haas’ ouders een huis hebben. 
“Lekker buiten koken, eten en 
genieten van wijn.” Echt met 
z’n tweeën koken blijkt lastig, 
daarom wisselen ze het af. “Ik 
wil namelijk graag de leiding 
in de keuken”, ‘biecht’ Jerp-
haas op. 
Hij had zelfs ooit de ambitie 
om kok te worden en zat 
daarom 1,5 jaar op de hogere 
hotelschool in Maastricht. Het 
bleek geen juiste studiekeuze.

Struinen
“Ik ben van het improviseren’, 
aldus Jerphaas. “Kijken wat er 
op de markt te koop is, lekker 
struinen bij de Hanos, Sligro 
of de toko. Exotische winkels 
mistte ik hier in het begin 
wel. Nu heb ik gelukkig een 
Surinaamse winkel ontdekt op 
de Kruisstraat met de heer-
lijkste roti.” De boekenkast 
vol kookboeken zijn vooral 
besteed aan Yolanda, die er 
graag in grasduint en kookt 
volgens recept. Jerphaas: “Ik 
doe dat niet, daarom smaakt 
mijn lasagne elke keer anders. 
Maar voor De Witte probeer 
ik er een ‘echt’ recept van te 
maken.” 
Jerphaas en Yolanda geven de 
pollepel aan overbuurvrouw 
Juliette de Wette. Volgens hen 
een echte keukenprinses. “We 
eten regelmatig over en weer 

bij elkaar. Ze maakt veel origi-
nele dingen.”

a
Lasagna met bacon 
en pompoen
- verse Lasagna (uit het pak kan ook)
- 2 sjalotjes
- 1x tomatenstukjes uit blik 
- halve liter melk
- twee eetlepels bloem
- olijfolie
- 500 gram gehakt halfomhalf 
- 2-3 teentjes knoflook
- verse peper 
- kaneel
- 200 gram ontbijtspek
- kleine pompoen
- zakje geraspte pittige kaas

- rode paprika
- 1 courgette

Bereidingswijze:
Bak het ontbijtspek krokant en giet 
het vet af, leg ’t op een keukenrol.
Fruit de sjalotjes in wat olijfolie.
Voeg het gehakt toe en laat het 
samen garen, ondertussen ‘rul’ roe-
ren.
Snij de courgette overlangs door-
midden en haal met een lepel de 
zaden eruit. Snij de paprika in 
stukjes en voeg deze ook toe, samen 
met de fijngesneden/gehakte knof-
look en een snufje kaneel.
Snij de pompoen in platte stuk-
ken die allemaal ongeveer even 
dik zijn, en leg ze op bakpapier in 
de voorverwarmde oven (180 C). 
Besprenkel ze met olijfolie en wat 
grof zout. Draai ze na ongeveer 6 
minuten om en check of ze zacht 
zijn. Haal ze uit de oven!
Laat in een (steel)pan een flinke 

scheut olijfolie heet worden en voeg 
de bloem toe.
Roer dit totdat de bloem gegaard 
is. Voeg de melk toe en laat dit 
zachtjes al roerend indikken tot je 
een lobbige (bechamel) saus hebt. 
Voeg zout en verse peper en ge-
raspte kaas naar smaak toe.
Vet een ovenschaal in. Schenk wat 
van je bechamelsaus op de bodem 
van de schaal en verspreid dit met 
een lepel. Leg hier de lasagne-bla-
den op dan een laag met pompoen 
daarop op een laag spek dan de 
tomatengehaktsaus dan weer be-
chamel. Herhaal tot de schaal vol 
is en strooi bovenop de (rest van 
de) geraspte kaas. Als je het lekker 
vindt, leg je een aantal blaadjes 
verse basilicum tussen een van de 
lagen.
30-35 minuten in de oven, dan 
serveren met rucola en een een-
voudige dressing. Serveren met een 
stevige rode wijn. Eet smakelijk!

• Jerphaas en Yolanda die 
allebei van koken en lek-
ker eten houden.

a Men neme een Vin du Dok b
In deze kookrubriek gunnen buurtbewoners ons 
letterlijk en figuurlijk een kijkje in hun keuken. Dit 
keer belandt De Witte in de Sint Odulphusstraat, 
bij salesmanager Jerphaas de Hoogh en commu-
nicatiedocente Yolanda Lentz. Ze wonen er sinds 
2009 met hun kinderen Florian (7), Julie (5) en, de 
jongste telg, poes Gijsje van 4 maanden oud.
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Koninginnedag 2012 met burgemeester
• Alles klopte tijdens 
Koninginnedag 2012 
in het Witte Dorp: de 
zon scheen, veel ‘goed 
volk’ op de been, veel 
spulletjes van zolder 
die via de vrijmarkt 
van eigenaar wissel-
den. De nodige biertjes, 
broodjes worst en ander 
lekkers gingen over 
diverse toonbanken. 
En of dat nog niet ge-
noeg was, kwam ook de 
burgemeester nog eens 
op bezoek. Een van de 
drijvende krachten uit 
de Koninginnedag-orga-
nisatie, Ank Verhoeven, 
leidde hem rond. 
Op de foto buigen twee 
dames zich over hun 
netgemaakte foto, ter-
wijl ze geen idee hebben 
van wat er zich achter 
hun rug afspeelt (door 
Paula van Overveld). Fo
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Feestje 1e Wilakkersstraat
Op zaterdag 1 september, een 
mooie nazomerdag, werd in het 
eerste deel van de 1e Wilak-
kersstraat een buurt-BBQ ge-
organiseerd. De straat vulde 
zich eind van de middag met 
kinderen die heerlijk konden 
spelen in een autovrij gedeel-
te. Ondertussen werd de straat 
sfeervol versierd en kwamen de 
bewoners met tafels, bankjes 
en stoeltjes naar buiten. Dit 

alles onder het genot van een 
zomers muziekje. De jongste 
bewonertjes verzorgden een op-
treden. Rond half zes ging de 
BBQ aan. Er was volop keuze 
ook omdat enkele bewoners 
het buffet hadden aangevuld 
met niet te versmaden, zelfge-
maakte salades. Met ongeveer 
50 personen werd het een erg 
gezellige middag en avond.
(door Barbara Langelaan)
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door Michel Theeuwen

In totaal zo’n 170 huizen in 
het Witte Dorp zijn of worden 
opnieuw geschilderd. Een tien-
tal daarvan doet dat buiten het 
project en schilder Coolen BV 
om. Zo’n 55 eigenaren sloten 
juist wel aan bij de 109 leden 
van het Onderhoudsfonds. 
165 woningen zijn of worden 
dit jaar afgewerkt. De overige 
volgen in het voorjaar. Dat zijn 
de laatste cijfers van de onder-
houdsbeurt 2012. Het kunnen 
er nog een paar meer worden, 
zegt Peter Meeuwis, bewoner 
van het Witte Dorp en als 
deskundige ingehuurd voor de 
begeleiding van het project. 
Nieuwe deelnemers zijn nog 
steeds welkom. “De sociale 
druk neemt toe nu tweederde 
van de 264 woningen gedaan 
is; dan valt het goed op dat 
jouw huis niet geschilderd is”, 
aldus Fons de Breet van het 
Onderhoudsfonds. 
Tot half november is de fir-
ma Coolen nog bezig met het 
schilderen van 27 woningen, 

zegt opzichter Leo van Gerwen 
van het schildersbedrijf. Het 
voorbereidende werk is al ge-
daan: schoonspuiten, balkons 
onder handen nemen, hoog-
werkerklussen. 

Improviseren
De start in maart was wat 
moeizaam, zegt Van Gerwen. 
“Het regende veel en we moes-
ten flink improviseren; de eer-
ste weken hebben we veel in-
pandig geschilderd. Ook heb-
ben we het intensieve werk 
aan de balkons uit moeten 
stellen; daar moest het echt 
droog voor zijn.” Ook de korte 
tijd tussen de offertes en de 
start van het project was wat 
lastig. Er waren wat discussies 
over meer- en minderwerk en 
de bijbetaling. De eis van het 
Onderhoudsfonds dat pas ge-
start werd met schilderen als 
de bijbetaling op de rekening 
van het fonds stond, leidde – 
in combinatie met het slechte 
weer - bij sommige huizen 
tot uitstel. Maar nergens tot 
afstel. 
Een tiental huiseigenaren 
heeft voor een andere schilder 
gekozen, sommige uit kwali-

teitsoverwegingen, maar ande-
ren vooral vanwege de kosten. 
“Maar wij hebben ook offer-
tes ingeleverd waar we wél 
de goedkoopste waren”, aldus 
Van Gerwen. En natuurlijk 
kozen 55 buurtgenoten wel 
voor het bedrijf. Ook saillant: 
beheerder VB&T van enkele 
huurwoningen wilde per se 
Coolen hebben als schilder. 
Is de schilderbeurt niet duur-
der uitgevallen omdat er geen 
openbare aanbesteding is ge-
weest? “We hebben voor de 
prijs waar Coolen mee kwam 
een second opinion gevraagd 
door een schildersadviseur. 

Sommige posten zijn aange-
past. Uiteindelijk zijn de prij-
zen lager dan 12 jaar geleden”, 
aldus Fons de Breet. “En mis-
schien zou het wel goedkoper 
gekund hebben, maar dan zou 
dat ten koste zijn gegaan van 
de kwaliteit, daar zijn we van 
overtuigd!”
Het bestuur van het Onder-
houdsfonds is tevreden over 
de schilderbeurt. Een tiental 
klachten kwam er binnen, 
maar dan ging het volgens 
Peter Meeuwis om kleine za-
ken die snel opgelost werden. 
Ook de opleveringsformulie-
ren tonen veel tevreden klan-

ten, met spontane kreten als 
‘prima’ of ‘goed gedaan’. Ook 
Van Gerwen is tevreden. “Be-
woners worden kritischer, dat 
merk je wel. Maar tegelijker-
tijd krijgen we wel alle mede-
werking. Zo geven steeds meer 
mensen hun sleutel aan ons. 
Mensen kennen ons nu en we-
ten wat ze aan ons hebben.” 
De 59-jarige opzichter hoopt 
de kleine beurt over zes jaar 
nog mee te maken, maar de 
grote beurt over 12 jaar maakt 
hij niet meer mee, zegt de 
goedlachse vakman. “Nee, die 
kleine beurt wordt echt mijn 
laatste keer.”

Uit de oude doos

• Veel huizen in het Witte Dorp hebben weer een grote 
schilderbeurt gehad. Daarvoor werden steigers opge-
bouwd. Dat dit er vroeger anders aan toeging, bewijst 
deze foto die de toenmalige bewoner van dit hoekhuis, 
Burghplein nummer 7, in de vorige eeuw maakte van 
de schilders. Eenvoudige ladders volstonden toen, 
maar het werd ook wit.
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170 eigenaren 
doen mee aan 
schilderbeurt

door Wieger Cornelissen

Noud Stas is zijn hele 
leven melkboer geweest in Gel-
drop waar hij nu nog steeds 
woont. Na zijn pensionering is 
Noud begonnen met het ver-
bouwen van pompoenen. Die 
verkoopt hij in een kraam voor 
zijn huis aan de Eindhovense-
weg in Geldrop. Op die manier 
houdt hij nog wat aanspraak 
met de klanten die zich bij zijn 
kraam melden. 
Die praatjes miste Noud ei-
genlijk het meeste sinds hij 
is gestopt met het huis aan 
huis bezorgen van de dagelijk-
se melk. Naarmate hij ouder 
werd, Noud is tegenwoordig de 
tachtig gepasseerd, kostte het 
bewerken van de tuinen en het 
oogsten van de soms kilo’s we-
gende pompoenen hem steeds 
meer moeite. 
Opa Noud begint na de Bra-
bantse dag te oogsten en haalt 
vele duizenden pompoenen 
van zijn land in Heeze en 
Leende. Schoonzoon Bert-Jan 
Woertman werd steeds vaker 
ingeschakeld om mee te hel-
pen. Die nam zijn kinderen 
wel eens mee als hij op zijn 
knieën over het land moest om 
het onkruid te trekken. 
“Die vinden het ook leuk om 
de plantjes te zien groeien en 
uiteindelijk de pompoenen te 
oogsten”. Op enig moment ont-

stond het idee om ook aan het 
Burghplein 24, de woning van 
Bert-Jan en zijn vrouw Yvonne, 
een kraam op te zetten en 
daar pompoenen te gaan ver-
kopen. De opbrengst wordt ge-
gund aan kleinkinderen Roos 
(8), Maya (6) en Pim (4) die er 
speelgoed voor mogen kopen. 
“Het levert ze elk jaar meer 
dan honderd euro op”, glim-
lacht Yvonne Stas. “Hier op het 
Burghplein is er kennelijk vol-
doende aanloop. Bij mijn broer 
aan de Zeelsterstraat hebben 
we het ook geprobeerd maar 
daar werd niets verkocht.” 
Roos houdt de kraam goed in 
de gaten vanaf de bank in de 

zitkamer. Is ze bang dat men-
sen niet betalen? Yvonne let 
er amper op, maar heeft geen 
aanleiding om daar bezorgd 
over te zijn.

Pompoenen aan het plein

• Bedrijvigheid in de wijk 
door de kinderen van Bert-
Jan  en Yvonne.  
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• De schil-
dersbeurt 
zal tot het 
voorjaar 
duren.
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